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AISTIT JA HAVAINNOT



KEVÄTBINGO

Tee itsellesi oma 
bingoruudukko, johon 

kirjoitat viereisen 
ruudukon sanat. Lähde 

sen jälkeen ulos 
löytöretkelle! 

KÄRPÄNEN PERHONEN KUKKA

HÄMÄHÄKKI AURINKOLASIT LINNUNLAULU

OMA VARJO
LEHDET 

HIIRENKORVALLA
MUURAHAINEN



KEVÄTBINGO 2

Kopioi bingoruudukon tekstit omalle 
paperille ja lähde ulos tekemään 
löytöjä. Halutessasi voit kirjoittaa 
ruudukon tekstit eri järjestykseen 

kuin mallissa. 



Luontoetsivä

Etsi listan mukaiset asiat ja järjestele 
ne maahan tauluksi. Voit etsiä 

luonnosta kehykset (keppejä, käpyjä, 
kiviä). Muista, että eläviä puita tai 

oksia ei saa katkoa.



Luontoetsivä 2

Etsi listan mukaiset asiat ja järjestele 
ne maahan tauluksi. Voit etsiä 

luonnosta kehykset (keppejä, käpyjä, 
kiviä). Muista, että eläviä puita tai 

oksia ei saa katkoa.



Välituntivirkistys

Vietä välituntisi ulkona mahdollisimman usein. Voit virkistää mieltäsi ja kehoasi pienellä 
aistiharjoituksella. Etsi mukava paikka, jossa voit olla hetken rauhassa.

1. Sulje silmäsi. Nosta nenää ylöspäin ja nuuskuttele ilmaa. Haiseeko tai tuoksuuko mikään? 
Jos ei, niin avaa silmät ja yritä etsiä kohde, jota voit tuoksuttaa. Voit tehdä vertailua kahden 

eri kohteen välillä. Löydätkö jostakin kivan tuoksun?

2. Avaa silmäsi. Katsele ympärillesi ja pyöri hyvin rauhallisesti paikallasi kokonaisen kierroksen. 
Mikä on kaunein asia, jonka näet kierroksen aikana?

3. Sulje silmäsi ja kuuntele tarkasti minuutin ajan. Mitä ääniä kuulit? Kuulitko enemmän 
luonnonääniä vai ihmisen tuottamia ääniä? Mikä oli kaunein kuulemasi ääni?

4. Kuvittele ihana kesäpäivä. Kuvittele sitten suuhusi paras kesämaku, jonka tiedät. Onko se 
ehkä mustikka, ketunleipä (eli käenkaali) tai metsämansikka (eli ahomansikka)? Jatka sitten 

koulupäivää tämä ihana maku suussasi ja muut mukavat aistihavainnot mukanasi.



LAJINTUNTEMUS



Tunnistatko ja löydätkö lintuja?

1. Peippo

2. Västäräkki

3. Naurulokki

4. Mustarastas

5. Talitiainen

6. Sinitiainen

7. Räkättirastas

8. Kalalokki

9. Punarinta

10. Käpytikka

Tunnista listan linnut ja etsi niitä kotisi lähettyviltä. Voit 
käyttää opettelun ja tunnistamisen apuna Luontoportti-

sivustoa (luontoportti.fi). Sieltä löydät kuvien ja 
tuntomerkkien lisäksi myös lintujen äänet. Laadi itsellesi lista, 
johon merkitset löytöajan ja –paikan, sekä havainnon laadun 
(näkö- ja/tai kuulohavainto). Vertailkaa __.__.2020 millaisia 

havaintoja olette keränneet.

Kuvat: Kauko ja Jouko Tykkyläinen



Tunnistatko ja löydätkö lintuja?

Lauran lintuhavainnot

1. Naurulokki ääni+lintu 7.4.20 klo 10.30  Kanavansuu, Lappeenranta

2. Peippo ääni 8.4.20 klo 15.30 Pappilanniemi, Lappeenranta

3. Ja niin edelleen….



Tunnistatko ja löydätkö kasveja?

1. Leskenlehti

2. Sinivuokko

3. Koivu, jossa 1 cm:n 

hiirenkorvat

4. Valkovuokko

5. Voikukka

6. Käenkaali eli 

ketunleipä

7. Kallioimarre

8. Nokkonen

9. Pajunkissa

10. Lepän norkko

Tunnistatko alla olevat kasvit ja kasvinosat ja löydätkö niitä kotisi lähettyviltä? Voit käyttää 
opettelun ja tunnistamisen apuna esimerkiksi Luontoportti-sivustoa (luontoportti.fi), mistä 

löydät hyviä kuvia ja tuntomerkkejä kasveista. Laadi itsellesi lista, johon merkitset, 
löytöajan ja –paikan. Vertailkaa __.__.2020 millaisia havaintoja olette keränneet.



Tunnistatko ja löydätkö kasveja?

Lauran kasvihavainnot

1. Sinivuokko 8.4.20 Rantametsä, Pappilanniemi, Lappeenranta

2. Kallioimarre 15.4.20 Sammaleinen kallio, Kanavansuu, Lappeenranta

3. Ja niin edelleen….



Tunnistatko ja löydätkö hyönteisiä?

1. Sitruunaperhonen

2. Kärpänen

3. Nokkosperhonen

4. Seitsenpistepirkko
(tai joku muu 
leppäkerttu)

5. Kekomuurahainen

6. Kimalainen

7. Mehiläinen

8. Suruvaippa

9. Sinisiipi

10. Ampiainen

Tunnista listan hyönteiset ja etsi niitä kotisi lähettyviltä. Voit käyttää 
opettelun ja tunnistamisen apuna esimerkiksi Luontoportti-sivustoa 

(luontoportti.fi). Laadi itsellesi lista, johon merkitset löytöajan ja –paikan. 
Vertailkaa __.__.2020 millaisia havaintoja olette keränneet.

Kuvat: Kauko ja Jouko Tykkyläinen



Tunnistatko ja löydätkö hyönteisiä?

Lauran hyönteishavainnot

1. Sitruunaperhonen   15.4.20 Kanavansuun rantakallio, Lappeenranta

2. Kekomuurahainen    16.4.20 Murheistenrannan metsä, Lappeenranta

3. Ja niin edelleen….



Koealueen perustaminen ja tarkkailu

Tarvitset metrin mitan ja lankaa, keppejä, kiviä tms. 1 m x 1 m eli neliömetrin kokoisen alueen 
merkitsemiseen. Mikäli mahdollista, perusta koeruutu metsään. Valitse avoin ja aurinkoinen kohta. Mittaa 
kaikilta sivuiltaan metrin kokoinen alue ja merkitse se maahan siten, että voit löytää sen myöhemminkin. 

Voit merkitä reunat tai pelkät kulmat. Asetu ruudun ääreen ja tarkkaile maata kaikessa rauhassa. Mitä näet? 
Voit kirjata havaintosi paperille. Käy tarkkailemassa koeruutua useana päivänä peräkkäin.

Mikäli teet ruudun metsään, sinua varmasti kiinnostaa, että yhden neliömetrin alueella 
metsämaata voi olla:

• satojamiljoonia alkueläimiä
• yli miljoona sukkulamatoa
• satojatuhansia punkkeja
• kymmeniätuhansia hyppyhäntäisiä

• kymmeniätuhansia änkyrimatoja
• satoja hämähäkkejä
• kymmeniä maakiitäjäisiä
• kymmeniä lieroja



TAIDEAINEET



Rakenna oma tuulikello

Tarvitset sakset ja lankaa (esimerkiksi villalanka käy). 
Lähde ulos ja etsi ensimmäiseksi napakka, noin oman

käsivartesi pituinen oksa. Mittaa kaksi kertaa kepin
pituinen lanka ja solmi se tiukasti kepin molempiin
päihin, jolloin saat ripustuslenkin. Etsi sen jälkeen

kivoja luonnonesineitä ja ripusta ne langalla keppiin. 
Jätä langat eripituisiksi, jolloin tuulikellon esineet
roikkuvat eri korkeuksilla. Valmiin tuulikellon voit
ripustaa omalle pihallesi tai sitten voit viedä sen

jonkun läheisesi pihalle häntä ilahduttamaan. 

Muistathan, että eläviä puita ei saa taittaa.





Kirjoita nimesi luonnonmateriaaleilla



Rakenna luonnonmateriaaliotuksia

Rakenna otukset suoraan maahan tai kokoa ne vaalean paperin, pahvin tai kankaan päälle. 
Muistathan, että eläviä puita ei saa taittaa. 



Riemukkaat risut!

Etsi maahan pudonneiden luontoasioiden 
joukosta esimerkiksi tanssivia risuja, 

hauskoja ilmeitä sekä muita hahmoja ja tee 
niistä kuvagalleria. 

Nature dancing: Chris Kenny



Etsi värejä luonnosta

Etsi vähintään kymmenen eri 
värisävyä luonnosta. Voit 

joko kerätä eri värisiä asioita 
tai sitten piirtää värit 

valkoiselle paperille tai 
pahville. Kokeile millaista 

väriä tulee kosteasta kepistä 
tai kävystä, entä vihreistä 

lehdistä.

Muistathan, että eläviä puita 
ei saa taittaa.



Luonto soi

Tarvitset yhden tai useampia tyhjiä purkkeja, pulloja tai rasioita 
(esimerkiksi maitopurkki). Käytä mieluiten muovisia tai pahvisia 

pakkauksia, lasiset voivat rikkoutua. Valmista pakkauksista 
erilaisia soittimia. Tutki, millaisia ääniä saat soittimista, kun 

laitat niiden sisälle erilaisia luonnonmateriaaleja. Esimerkiksi 
kävyt kuulostavat ravistettaessa hyvin erilaisille kuin hiekka. 

Kuulostaako heinänkorret miltään? Entä havunneulaset?

Löydät luonnosta myös ihan valmiita soittimia, kuten kapuloita. 
Millainen ääni lähtee eripituisista kapuloista? Entä 

eripaksuisista? Miltä kuulostaa, jos hankaat isompaa puuta 
pienemmällä kepukalla? Jos löydät kaatuneen puun, voit kokeilla 

millaisia ääniä siitä lähtee kapuloilla soitettaessa. Voit kokeille 
myös, miltä kivet kuulostavat vastakkain naputettaessa tai miten 

kivi toimii rumpuna, kun kapulana on puukepukka. 



ÄIDINKIELI



Adjektiivipareja luonnosta

Keksi ja kirjoita paperille vähintään viisi adjektiiviparia (esimerkiksi pitkä – lyhyt, paksu –
ohut, karvainen – sileä, ällö - ihana). Lähde sitten ulos ja etsi adjektiiveja vastaavat asiat 

luonnosta. Mikäli mahdollista, kerää ne mukaan ja järjestä näyttelyksi maahan.

Keksi mahdollisimman omituisia adjektiiveja, jolloin tehtävä on vähän vaikeampi, mutta 
hauskempi tehdä.  

Voitte kerätä luokan kanssa vastakohtagalleria, jos teillä on mahdollisuus ottaa valokuvia ja 
jakaa ne kaikkien nähtäviksi. Voitte arvailla toistenne keräämiä vastakohtia.

Muistathan, että eläviä puita ei saa katkoa. 



Adjektiivitehtävä 2

Etsi luonnonesineitä, jotka mahtuvat kämmenellesi ja jotka täyttävät vähintään kaksi 
adjektiivia seuraavista:

Voit myös keksiä itse kaksi adjektiivia löytämistäsi luonnonesineistä.



Laiva on lastattu luontojutuilla
Toteuta puhelimessa ”laiva on lastattu”-battle luokkakaverin kanssa. Peli toimii siten, että 
arvotte yhden kirjaimen (A, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U tai V), jolla aletaan lastata 
laivaa. Laivaan kelpaavat mukaan sanat, joka ovat luontoon liittyviä, asiallisia ja alkavat 

kyseisellä kirjaimella. Voitte sopia, että mukaan kelpaavat substantiivit (asioiden, esineiden 
ja olioiden nimet, esimerkiksi haapa, perhonen ja kivi) ja adjektiivit (vastaa kysymykseen 

millainen, esimerkiksi tumma, vihreä ja pehmeä). Tehtävä tehdään ulkona, koska voit 
tällöin keksiä sanoja sinua ympäröivästä luonnosta. 

Voitte tehdä tehtävän myös paperille ja vertaille keksittyjen sanojen määrää myöhemmin.


